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De kantine is al bijna helemaal omgetoverd. De muren zijn geschilderd, de bar is onherkenbaar veranderd, er 

hangt hier en daar een fotootje, de bollampen zijn vervangen en er staan al nieuwe tafels en stoelen klaar.  

 

Heel veel leden hebben de tas die we als jubileumcadeau uitdelen al opgehaald. Ben jij er nog niet aan toe geko-

men, dan kun je alsnog een exemplaar ophalen bij de bar. 

 

Op 5 mei hebben we onze jubileum hooper wedstrijd gehad. Een succesvol evenement met uitdagende parcour-

sen. Bij het onderdeel speed gingen de honden zoals verwacht mocht worden razendsnel, maar ook bij het onder-

deel technical was het mooi om te zien. 

 

In het weekend van 11 en 12 mei was het een drukte van belang tijdens de tweedaagse agility wedstrijd. Twee 

dagen met elk twee wedstrijdringen betekent een grote aanslag op de vrijwilligers. Heel fijn dat het allemaal 

weer is gelukt. Mooie rondjes, mooi weer en harde muziek, wat wil een mens nog meer. 

 

Het mag best wel eens gezegd, dat we er als KC Delft goed op staan als het op het organiseren van wedstrijden 

aankomt. Dat vinden we dan een groot compliment aan onze vrijwilligers, die dit toch allemaal maar mogelijk 

maken. Vaak komt het op hetzelfde groepje mensen terecht, maar we zien toch ook wel nieuwe gezichten die 

komen helpen. Daar zijn we heel blij mee. Wil jij ook af en toe helpen, bijvoorbeeld bij een wedstrijd, geef je dan 

op bij de bar, bij iemand van het bestuur, of stuur een mailtje. 

 

De clubmatch van 19 mei was een groot succes. Veel deelnemers, eigenlijk best wel lekker weer, mooie prijzen en 

geweldige vrijwilligers. 

 

De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering is inmiddels ook weer achter de rug. Geen schokkende zaken aan de 

orde. In de rondvraag werd verzocht om het hele terrein rookvrij te maken. Het bestuur gaat daar graag in mee, 

dus vanaf nu stellen we het bijzonder op prijs als er op het terrein niet meer wordt gerookt. We zullen dit nieuwe 

beleid gaan uitdragen op allerlei manieren, maar we gaan niet voor politieagent spelen.  



http://www.hondenuitlaatservices.org/beoordelingen-hondenuitlaatservice/l-2/lunas-legacy


 

Concept Notulen 
Algemene Ledenvergadering 2019 

 
 

1.    Opening 

De voorzitter opent de vergadering om 20.04 uur en heet iedereen welkom. Voorzitter vraagt om een minuut stilte voor alle 
leden die ons zijn ontvallen. 

 

2.  Mededelingen 

Er zijn 35 van de 444 leden aanwezig (inclusief de 6 bestuursleden). Daarnaast zijn er voor deze ALV 9 afmeldin-
gen van leden en geen van het bestuur.  

 

3.  Ingekomen stukken 

     Mail ontvangen van Jeannette Burger en Marjolijn van Bruggen met verzoek een omissie in de notulen van de    
vergadering van 18 april 2018 te herstellen.  

 
4.  Notulen vorige ALV, 18 april 2018 

     In de concept notulen is bij de rondvraag de naam van Marjolijn van Bruggen opgenomen als Marjolein Bruggen –   
Van Burger. Dat is niet correct. Excuus daarvoor. De naam wordt aangepast.  

     Verder geen opmerkingen. De notulen worden aangenomen en door het bestuur ondertekend. 
 

5.  Jaarverslag clubsecretariaat 
  Het jaarverslag wordt door de vergadering goedgekeurd. 
 
6.  Jaarverslag penningmeester / ledenadministratie / begroting 2019 
     Lous Ruitenbeek. Bij de post diversen in de begroting staat een opbrengst van €37.500. Hoe kan dat? Marco legt uit 

dat dit bedrag komt uit de reserveringen voor groot onderhoud en voor het jubileum. 
     Verder zijn er geen vragen.  
 
7.  Verslag kascontrolecommissie 

De kascontrolecommissie 2018, bestaande uit Susanna Pfeifer en Pauline van der Lans heeft de administratie van 
de Kynologenclub Delft e.o. over het boekjaar 2018 gecontroleerd. 
De kascommissie heeft de uitgaven en inkomsten steekproefsgewijs gecontroleerd. Tevens zijn de kas, bank- en 
girosaldi bekeken of deze overeenkomen met de balans en exploitatierekening.  
 
Pauline had een vraag over de aanschaf van een nieuwe koffiemachine en Susanna haalde wat schrijffouten uit de 
begroting.  
Waarom een nieuwe koffiemachine aangeschaft in plaats van een apparaat leasen. Marco heeft uitgelegd, dat voor 
het voorlaatste apparaat een onderhoudscontract gold. Voor het laatste apparaat niet. Daarvan ging de boiler stuk 
en vervanging was daarvan ongunstiger dan aanschaf van een nieuw apparaat. Bij lease is er ook een afnamever-
plichting van een minimaal aantal kopjes koffie. 
 
De kascommissie is van mening dat de administratie er deugdelijk en betrouwbaar uitziet en stelt de ledenvergade-
ring voor het bestuur decharge te verlenen.  
 
De ledenvergadering gaat akkoord met het financieel verslag over 2018 en neemt bij acclamatie het advies tot de-
charge van bestuur over.  

 

8.   Verkiezing kascontrolecommissielid 

Voor het boekjaar jaar 2019 zal de commissie bestaan uit Jelle du Chatenier en Aad Grootendorst. Als reserve die-
nen zich aan Frans van Dorp en Erik Voges. 

Datum vergadering 10-04-2019 

Plaats Clubgebouw K.C. Delft e.o. 

Aanwezige bestuursleden Mariska Haring (voorzitter), Mar-
co Haring (penningmeester), 
Henk Revier (secretaris), Fred de Vos, Hans de Jong 
en Ingrid Voskamp. 

Afwezig met kennisgeving Van het bestuur: Niemand 
Van de leden: Sandra Hurkmans, Paula Sloenhek, 
Linda Hofland, Hero de Haan, Kim Eggenhuizen. Jelle 
du Chatenier, Jan de Reus, Ellen van Rossum, Lya 
van den Ende 



9.   Jaarverslag cursussecretariaat 

        Het jaarverslag wordt door de vergadering zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd. 
 

10. Jaarverslagen commissies 

De verslagen van de Agilitycommissie, de Dogdance-commissie, de FCI-obedience-commissie, de Flyball-
commissie, de GG-commissie en de Hooper-commisie geven geen aanleiding tot op- of aanmerkingen. De ver-
slagen worden door de vergadering goedgekeurd. 
 
In GG-commissieverslag staat dat Ingrid Voskamp voorzitter is. Zij is echter bestuursafgevaardigde. Kerstin 
Ueckert is voorzitter. 

 
11. Bestuursverkiezing 

Hans de Jong en Henk Revier stellen zich herkiesbaar. 
Joop de Jong is tussentijds afgetreden. 
Het bestuur stelt voor Patricia Briedé te benoemen. Patricia stelt zich kort voor. 

 
Er zijn geen tegenkandidaten, de vergadering gaat bij acclamatie akkoord met de voorgestelde bestuursleden. 

 

12. Vaststelling contributie 2020  

Het bestuur stelt voor de contributie voor 2019 niet te verhogen.  
Het contributieoverzicht is dan als volgt. 
 

 
 

De vergadering gaat hiermee akkoord. 
 

13. Rondvraag 

Lous van Ruitenbeek: Hoe is het met de clubmatch, is er nog hulp nodig?  
Marco Haring: Er zijn nu 40 inschrijvingen Er zijn nog ringmeesters en schrijvers nodig. Ook hand- en span-
diensten zijn nodig. Op de dag voor de clubmatch worden de ringen uitgezet en moet er verder worden opge-
bouwd. Daarbij is hulp meer dan welkom. 
 
Annelies Medendorp: Wat is de jubuileumcommissie allemaal van plan? De jubileumcommissie bestaat uit An-
nelies Medendorp, Patricia Briedé, Jolande Posma, Sabrina van Houten, Amanda van Pieterson en Marco Ha-
ring. De commissie is druk bezig met voorbereiding van de medewerkersdag, de receptie en de feestavond. 
Verder komt er een Kerstmarkt en fout kerstfeest. Er is een tas als jubileumcadeau uitgedeeld aan alle leden. 
 
Annelies Medendorp: De kantine is inmiddels rookvrij. Kan de hele accommodatie rookvrij worden gemaakt? 
Er is een website met tips over de manier waarop dat mogelijk kan worden gemaakt.  
Het bestuur en ook de aanwezige leden voorzien weerstand tegen deze maatregel, maar uit de vergadering komt 
geen tegengeluid. Wim van der Stelt denkt dat handhaving moeilijk is. Henk Revier ia van mening dat verbie-
den niet de goede manier is. Het bestuur gaat bezien hoe we kunnen gaan uitstralen dat we een rookvrije ac-
commodatie hebben. “Dank u voor het niet-roken” is vriendelijker dan “Verboden te roken”. 
 
Melinda Moor: Kan er in de kantine op worden gelet dat honden bij hun eigenaar blijven en niet naar andere 
honden gaan. Dat kan bij sommige honden stress veroorzaken. Het bestuur pakt dat op en brengt het onder de 
aandacht van de cursisten. 
 
Pauline van der Lans: In het kader van het groot onderhoud van de kantine komen er in het instructeurshok 
nieuwe hokken, die tijdens wedstrijden buiten kunnen worden gezet.  
Bernard Medendorp maakt zich dan zorgen dat hij tijdens zijn lesuren zijn hond niet kwijt kan. Mariska Haring: 
De hokken zijn in eerste plaats bedoeld voor instructeurs. 
 
Cora Brans is binnenkort twee maanden uit de roulatie. Wie kan invallen bij het schoonhouden van het ge-
bouw? Het hoeft niet per se op maandag. Melinda Moor meldt zich aan. 
 
Marijke Heijne bedankt voor de tas als jubileumpresentje.  

    2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 

Leden € 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 25,00 25,00 

Gezinsleden € 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 12,50 12,50 

Jeugdleden € 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 17,50 17,50 



 

 

14. Sluiting 

Verder niets ter zake zijnde sluit de voorzitter onder dankzegging de vergadering om 20.31 uur. 
Het bestuur trakteert alle aanwezigen nog op een drankje. 
 
  
Secretaris K.C. Delft e.o.,   Voorzitter K.C. Delft e.o., 
 
 
 
 
 
Henk Revier      Mariska Haring- Landmeter 

Doe eens wat anders met je hond en hou deze datum vrij in je agenda. 

Binnenkort volgt er meer informatie over deze dag en over de inschrijving. 



 



Hooperwedstrijd NADAC Hoopers Nederland op 5 mei 2019 

 

Alweer voor de 3e keer organiseerde KC Delft e.o. op 5 mei een hooperwedstrijd in het kader van de 
competitie en de strijd om het kampioenschap 2019. 

Bijna alle ingrediënten voor een succesvolle dag     
waren aanwezig: 

20 gemotiveerde vrijwilligers 
108 gemotiveerde honden en hun handlers 
2 gemotiveerde en uitstekende keurmeesters 
Een rijk gevulde prijzentafel 
Genoeg te eten en te drinken in de kantine 

 
En ook het weer zat enigszins mee, al had het zonne-
tje een ochtendje vrij genomen en kwam de heer  
Pluvius van tijd tot langs om de parcoursen (nog) wat 
moeilijker te maken. 

Parcoursen die waren ontworpen door de keurmeesters Paulien Vreede (speed) en Nik de Neve 
(technical) die ieder een “eigen” ring hadden om de honden en handlers te beoordelen. 

Handlers en honden uit alle provincies van Nederland (en zelfs uit België) streden vervolgens met wisse-
lend succes om de prijzen in de diverse parcoursen en klassen.  
Een plaats op het ereschavot was niet weggelegd voor de deelnemende “Delftenaren” maar die waren 
ook best tevreden met een clear-round en/of het feit dat ze lid zijn van een vereniging die zich in de 
hooper-wereld van Nederland opnieuw had bewezen. 

Een succesvolle dag dus zoals onderstreept door de diverse deelnemers, de officials en de hooper-
commissie van de KC Delft e.o.  

Een succesvolle dag door de donaties van onze sponsor Happy Dog, maar vooral door de inspanningen 
van onze vrijwilligers. Van parkeerwacht tot kantinemedewerker en van riemendrager tot ringmeester. 
Zonder hun inzet is een wedstrijd van dit kaliber niet te or-
ganiseren. Deze vrijwilligers krijgen de hoogste plaats op 
het ereschavot. 

 

Aad Grootendorst 



Agility promotie wedstrijden 11 en 12 mei 2019 

 

 

Zaterdag 11 en zondag 12 mei jl. vonden er op onze accommodatie Agility promotiewedstrijden plaats. 

Op beide dagen voor de 1e, 2e en 3e graad voor zowel small, medium en large. 

Ook dit jaar vroeg dit de nodige voorbereiding voorafgaand aan de wedstrijddagen. Uiteraard ook op 

op de dagen zelf moeten er nodige werkzaamheden worden verricht. Gelukkig werden we op deze da-

gen ondersteund door tal van vrijwilligers.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

. 

 

Dit evenement werd omlijst met een vleugje van het jubileumjaar. In plaats van bekers werden de prijs-

winnaars beloond met een prachtige rozet. De vrijwilligers werden bedankt met een ‘jubileummok’ ge-

vuld met lekkernijen voor zowel baas als hond. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor de uitslagen van de wedstrijd op 11  en 12 mei verwijzen wij je graag naar deze website :  
https://sport.raadvanbeheer.nl/wedstrijden/agility/ 

 

Namens de Agilitycommissie 

Annelies Medendorp 

https://sport.raadvanbeheer.nl/wedstrijden/agility/2019/5/11/kc-delft-omstreken/promotiewedstrijd-1-2-3/
https://sport.raadvanbeheer.nl/wedstrijden/agility/
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Deel 2 geschiedenis van de KC Delft e.o.  

Historisch dossier 

1930—1937 

  

 
 Jaarverslag over het vereenigingsjaar 1930 van de Kynologen Club “Delft en Omstreken” 

... Het jaar 1930 is voor onze Club een zeer rustig jaar geweest, ik durf haast te zeggen te rustig. Groote dingen zijn er niet 
gebeurd, Tentoonstelling hebben wij niet gehouden, evenmin Clubmatch. Toch meen ik te moeten opmerken, dat die rust 
goed voor onze Club geweest is. De rumoerige vergaderingen, waarover ik in mijn vorig verslag moest schrijven, behooren 
gelukkig tot het verledene. De kern van onze Club is op’t oogenblik goed en ik mag aannemen, dat wij’t komdende jaar wel 
weer wat meer van ons zullen laten horen. Het ledenaantal heeft dit jaar een zeer grote verandering ondergaan, doch gelukkig 
geen vermindering, wij gingen dit afgeloopen jaar in met 114 leden, nu beginnen wij met 116 leden. ...  

... 18 Maart Lezing door den Heer v. Wingerde over de Spaniels. ... 

... 17 Juni Besluit om een Clubmatch te organiseren. ... 

... 16 September Het besluit den vorige vergadering om een Clubmatch te houden, wordt vernietigd en wordt besloten een 
Tentoonstelling voor 1931 aan te vragen. … 

 

Jaarverslag over het vereenigingsjaar 1931 van de Kynologen Club “Delft en Omstreken” 

... Het jaar 1931 is voor onze Club geen ongunstig jaar geweest, wat in deze tijd een zeer verblijdend teeken is. ... Het leden-
aantal onderging dit jaar een zeer groote verandering, zeer veel leden bedankten gedwongen door de tijdsomstandigheden, 
maar gelukkig kregen wij nog meer bij, zoodat ons ledenaantal is gestegen. Het afgeloopen jaar gingen wij in met 116 leden, 
nu beginnen wij met 121 leden. Gaarne geef ik de leden de raad, bedank in dezen tijd niet te gauw voor onze vereeniging, juist 
nu hebben wij een gepaste ontspanning noodig. 

Uit het verslag van den penningmeester zal blijken, dat onze financiën langzaam vooruitgaan, wat echter noodzakelijk is.  

Onze verhouding tegenover den Raad v. Beheer, onze Zustervereenigingen en Speciaalclubs was vriendschappelijk. Ook de 
verhouding tegenover de groote pers en ons orgaan “de Hond” was goed. ... 

... Op 12 April geven wij onze ééndaagsche Tentoonstelling, ingeschreven 260 honden. Het tekort op deze tentoonstelling was 
f 133,14. De tijdsomstandigheden in aanmerking genomen, mogen wij over de resultaten van deze Tentoonstelling niet onte-
vreden zijn. De kwaliteit van de ingeschreven honden stond zeer hoog. ... 

... 15 September De Heer C. Besteben bedankt als voorzitter. De Heer H. de Ronde wordt tot voorzitter gekozen. Bespreking 
van de Chow-chow van de Heer de Bruin. 

... 6 October... Besloten het voorstel op de November-vergadering in te dienen in’t vervolg de titel van “Dubbelkampioen” in 
te voeren. 

Besloten voor 1932 geen Tentoonstelling aan te vragen. 

17 November De Heer en mevrouw Besteben bedanken als lid der Club. ... 



 

 

 

 

Jaarverslag over het vereenigingsjaar 1932 van de Kynologen Club “Delft en Omstreken” 

... Het jaar 1932 is voor onze Club niet ongunstig geweest, wat in deze tijd heel wat zeggen wil. ... 

... Grotendeels door de tijdsomstandigheden bedankten dit jaar vele leden, doch wij mochten ook weder veel nieuwe 
leden boeken. Wij begonnen het afgeloopen jaar met 121 leden en een eerelid en nu beginnen wij met 110 leden en een 
eerelid, laat ons maken, dat wij dit jaar niet onder de 100 leden dalen. ... 

... Op 10 Februari ‘s avonds Club-match in Hôtel “Wilhelmina”, deze match was een succes, zoowel wat aantal honden 
(64 stuks) betreft, als het aantal bezoekers. ... 

... 19 Februari stille herdenking van het 12½ jarig bestaan der Club. ... 

... 18 October Besloten voor 1933 een gewone ééndaagsche Tentoonstelling aan te vragen in April.  

Besloten, de leden, welke hun contributie niet voldaan hebben door de deurwaarder te laten aanschrijven.  

... 20 December ... Mededeeling, dat de voorloopig vastgestelde datum voor onze Tentoonstelling is Zondag 23 April 
a.s. 

 

.. Het jaar 1933 is niet zoo gunstig geweest als voorgaande jaren. Het ledenaantal heeft een zeer groote verandering on-
dergaan. Zeer veel leden hebben bedankt, doch wij boekten ook weder veel nieuwe leden. Het afgeloopen jaar begonnen 
wij met 110 leden en een eerelid en nu beginnen wij met 100 leden en een eerelid, laat ons zorgen, dat wij niet onder de 
honderd leden komen.  

Ook de financieele toestand der Club is achteruitgaande, wat zoo straks uit het verslag van den penningmeester zal blij-
ken. Het vergaderingsbezoek is goed geweest, alleen zouden wij den wensch willen uitspreken, in’t vervolg wat meer 
Heerenleden op de vergaderingen te zien. ... 

... Besloten het bestuur te machtigen na overleg gepleegd te hebben met de C.v.T. een lid, dat in gebreke is gebleven 

zijn contributie te betalen, ons orgaan “de Hond”niet meer toe te zenden, alvoorens dat lid weer betaald heeft. ... 

... Op 23 April Tentoonstelling met 221 honden. ... 

... Besloten Clubmatch te houden in November. ... 

... 21 November Clubmatch des avonds in Stads-Doelen, ingeschreven 57 honden, na afloop gezellig samenzijn, een goed 
geslaagde avond. ... 

Jaarverslag over het vereenigingsjaar 1933 van de Kynologen Club “Delft en Omstreken” 



 

 

Jaarverslag over het vereenigingsjaar 1934 van de Kynologen Club “Delft en Omstreken” 

... Het jaar 1934 is wederom geen gunstig jaar geweest. Vele leden stuurden hun bedankjes in met de mededeeling “wegens de 
tijdsomstandigheden”, onnoodig is het hierover uit te wijden. Jammer is het evenwel, dat er zooveel leden in gebreke blijven te 
betalen, vooral daar zij toch van ons Sportblad profiteeren.  Wij waren dus genoodzaakt daarvoor verscheidene leden van de lijst 
af te voeren. Het afgeloopen jaar begonnen wij met 100 leden en één eerelid, nu zijn wij gedaald tot 85 leden en één eerelid. Zo-
als uit het verslag van de penningmeester zal blijken is de toestand van de kas niet rooskleurig. Om een flinke tentoonstelling te 
organiseren hebben wij een goede kas noodig, gaarna zou ik hierin verandering zien. 

Het vergaderingbezoek is goed geweest, doch evenals het vorige jaar spreek ik de wensch uit “gaarne zag ik eens nieuwe gezich-
ten op de vergadering en wat meer Heeren-leden”. De oude ploeg die steeds trouw ter vergadering is, breng ik hulde voor hun 
trouwe opkomst, wij kunnen hen de kern van de Club noemen. Doch nieuwe bezoekers brengen soms nieuwe ideeën naar voren. 
De besprekingen op de vergaderingen waren steeds vriendschappelijk, wat op een Kynologische vereeniging ook past. De bijeen-
komsten moeten gezellig wezen, wij zijn bij elkaar om onze liefhebberij te bespreken. ... 

... Voor de bibliotheek was dit jaar wederom weinig belangstelling. Er werden in’t afgeloopen jaar eenige nieuwe boeken aange-
schaft, n.l. het nieuwe deel van het Hondenstamboek, “Hoe verzorgen wij onze hond” door G. Van Herwaarden, “Onze honden” 
door P.M.C. Toepoel, “Mijn hond” door Joh. Pieterse en het Kerstnummer van den Hond. … 

... Herkozen als Secretaris de Heer J. v.d. Spek. Gekozen tot commissaris de Heer P.J. Wijnands, vacature Mej. A. Knoester. 

Herkozen tot lid der C.v.T. de Heer A. v/d Vlugt. 

Het bestuur was dus als volgt samengesteld, H. de Ronde voorzitter, J. v.d. Spek secretaris, J. Post penningmeester, J. Wijnands 
en C.J. v/d Giessen commissarissen. ... 

... Op 13 Februari ... Mevrouw v/d Spek houdt een praatje over de Chow-chow.... 

... 19 Augustus Het vijftienjarig jubileum van onze Club gaat stil voorbij. ... 

... 16 October Besloten een ééndaagsche kampioenschaps-tentoonstelling aan te vragen op Hemelvaartsdag. ... 

... 18 December ... Mededeling, dat onze Club geen toestemming krijgt van de R.v.B. een Kamp. tentoonstelling te houden op 
Hemelvaartsdag. ... 

... De tijden blijven nog steeds somber, het kan niet uitblijven, dat deze zich ook op het vereenigingsleven wreken  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaarverslag over het vereenigingsjaar 1935 van de Kynologen Club “Delft en Omstreken” 

... Het jaar 1935 is wederom geen gunstig jaar geweest, de zoo gewenschte verbetering is nog steeds niet ingetreden. Verschillen-
de leden waren door de tijdsomstandigheden weder genoopt te bedanken, toch boekten wij nog nieuwe leden. Het innen der con-
tributie bezorgde de penningmeester wederom veel hoofdbreken. 

Wij begonnen het afgeloopen jaar met 85 leden en één eerelid en nu beginnen wij met 81 leden en één eerelid, dus wederom een 
kleine achteruitgang. Wij moesten wederom enkele leden afvoeren wegens het niet betalen van hun contributie.  

Zoals uit het verslag van de Penningmeester zal blijken is het met onze kas niet zoo rooskleurig gesteld, dit met’t oog op de  te 
organiseren tentoonstelling. ... 

... Voor de bibliotheek was dit jaar wederom weinig belangstelling. De voorraad boeken is in’t afgeloopen jaar vermeerderd met 
een boek van de Heer G. v. Herwaarden (dierenarts) getiteld “Hoe verzorgen wij onze honden”, het Kerstnummer van “de 
Hond”en deel 26 van het Ned. Hondenstamboek.... 

... 15 Januari 1935 ... Voorstel Post wordt aangenomen en luidt als volgt: Ieder lid, die 5 nieuwe leden aanbrengt ontvangt een 
souvenir en het lid, die de meeste nieuwe leden aanbrengt boven de 5, een jaar vrij contributie, op voorwaarde, dat die leden in 
één jaar worden aangebracht en hun contributie betaald hebben. 

Maandag 18 Februari Avond Club-match, gevolg door gezellige avond, ingeschreven 54 honden, deze Club-match gaf een na-
deelig saldo van f 38,44. 

 



 

 

 

  
 19 Maart De Heer G. v.d. Heide bespreekt de Cocker Spaniels en de Setters. 

16 April ... Mevrouw J. van der Spek vd. Heide behandeld het onderwerp: “Wat een ringhulp op een Hondententoonstelling 
doen moet en weten moet”. 

21 Mei Mevrouw v.d. Berg Voigt houdt een praatje over de Japanese Spaniel. De Heer Post maakt het de leden duidelijk “wat 
een exporsant moet weten”. ... 

... 29 October ... Besloten een ééndaagsche Tentoonstelling aan te vragen op Hemelvaartsdag. ... 

... 12 November Filmavond door de Heer P. Gebuis in “de Kroon”. ... 

... 17 December ... Mededeeling, dat de Raad van Beheer onze Club een Tentoonstelling op Hemelvaartsdag heeft toegezegd. 
... 

... Mej. A. Vonk houdt een bespreking over de Pekingesen. 

Tenslotte als waardig slot voor het jaar 1935 houden wij een goed geslaagde wildavond. … 

Nog steeds lijden wij onder de druk der tijden, wat zich ook doet wreken op het vereenigingsleven. Ik moet de leden toch toe-
roepen, blijft in deze tijd gepaste ontspanning zoeken en dit kunt U vinden in Uw liefhebberij “de Hondensport”. … 

 

Jaarverslag over het vereenigingsjaar 1936 van de Kynologen Club “Delft en Omstreken” 

... Het spijt mij, dat mijn verslag wederom somber moet wezen, wanneer zal de zoo gewenschte verbetering intreden. Ver-
scheidene leden waren door de tijdsomstandigheden genoopt te bedanken, toch mochten wij wederom verscheidene nieuwe leden 
boeken. Wij begonnen het afgeloopen jaar met 81 leden en een eerelid en nu beginnen wij met 72 leden en een eerelid.  

De penningmeester heeft dit jaar ook weer veel hoofdbreken gehad met het innen der contributies en waren wij wederom ge-
noodzaakt enkele leden wegens het niet betalen van de contributie, van de ledenlijst af te voeren. … 

... Voor de bibliotheek blijft de belangstelling nog steeds gering. Deze word uitgebreid met het jaarboek van de Hond en het 
vervolg van het Hondenstamboek. ... 

... Op 21 Mei organiseerden wij een Tentoonstelling, een gewone ééndaagsche met 233 honden, ofschoon wij weinig honden 
boekten, kan deze Tentoonstelling toch als geslaagd beschouwd worden, daar deze slechts een klein financieel offer kostte. ...  

... 18 Februari De Heer de Bruin houdt een lezing over de Chow-chow, mevr. en de Heer v.d. Spek lichten deze toe aan de 
hand van eenige Chows door de leden medegebracht.  

21 April Besloten de leden 10% reductie op het inschrijfgeld van onze Tentoonstelling te verlenen en dit eveneens toe te staan 
voor iedere inschrijving aangebracht van een niet lid.  

21 Mei Onze Club organiseert een internationale ééndaagsche Tentoonstelling. ... 

21 Oct Besloten in Februari een Club-match te organiseren. ... 

... Uit bovenstaand korte verslag blijkt, dat het afgeloopen jaar zeer kalm verloopen is. Nog steeds lijden wij onder de druk der 
tijden, maar nu wij van verschillende kanten hooren van opleving, hoop ik, dat wij dit ook spoedig in onze Club zullen bemerken, 
komt leden alle aan’t werk en zorg eens voor een groot aantal nieuwe leden in 1937. ... 

 

En als afsluiting de laatste zin uit het verslag van de laatste vergadering die in het oudste notulenboek genotuleerd is, de vergade-

ring van dinsdag 21 december 1937 in Hôtel “Central”: 

 

 

 

 

 

De Heer Wijnands zorgde er voor dat ieder aanwezig lid met een stuk wild naar huis ging, wat natuurlijk in de smaak viel. 

 

Getekend:            Mede getekend: 

18/1 1938            H. de Ronde 

J. v.d. Spek 

 





*Oud versus Nieuw* 
 

Wendy Las van Bennekom 
 

 

WAAROM BINNEN 

JE COMFORTZONE 

BLIJVEN 

ALS DAARBUITEN 

VEEL MEER 

TE BELEVEN VALT 
 

 

 

Is alles wat we vroeger deden fout? 

En….is dan alles wat we nu doen goed? 

 

Is het eigenlijk wel een wolf 

 

Tijdens deze lezing vertelt Wendy over hoeveel wetenschappelijke kennis er tegenwoordig 

Over de hond bestaat en maakt de nuances tussen vroeger en nu duidelijk(er). 

 

Mogen we nooit meer over dominantie praten? 

Hoeveel ruimte kun/wil je geven aan de visie van anderen? 

Hoe zit dat nou met corrigeren? Heet dat nu grenzen stellen? En hoe doe je dat dan? 

Voeden wij, en onze honden, ons nageslacht allemaal op dezelfde manier op? 

 

We trainen om ons doel te behalen en gaan er simpelweg vanuit dat de hond datzelfde doel nastreeft. 

Te vaak willen we te snel! We vergeten dat onze vorige hond ook een lange tijd nodig had om op een, 

door ons gewenst, bepaald niveau te komen 

Misschien vinden honden ons soms wel ernstig beperkt. 

Gaan wij niet heel vaak voorbij aan de wereld waarin onze honden leven? 

 

De doelgroep voor deze lezing is: 

Instructeurs en/of zeer ervaren en goed ingelezen eigenaren. 

 





NIEUW: RAAD VAN BEHEER FOKKERONDERSTEUNING 

 

De Raad van Beheer vindt het fokken van gezonde en sociale honden erg belangrijk. Daarom ondersteunen 

wij fokkers van stamboomhonden graag bij het verantwoord fokken van honden. Om de verantwoorde 

fokkerij een impuls te geven, schroeven we het niveau en de intensiteit van onze ondersteuning verder op. 

Nieuws daarover verschijnt driemaal per jaar in een Raadar special over Fokkerondersteuning. Maar ook in 

de reguliere Raadar houden we u op de hoogte. 

 

 

 

 

  

Voor ondersteuning bij het verantwoord fokken kunt u als fokker meestal terecht bij uw rasvereniging(en). Maar  

misschien is er helemaal geen rasvereniging voor uw ras. Misschien wilt u graag met fokkers van andere rassen in 

contact komen, maar vindt u dat lastig. Of misschien heeft u simpelweg behoefte aan extra ondersteuning bij 

u in de buurt. Of aan een extra bezoek en gesprek met de buitendienstmedeweker van de Raad van Beheer. In al 

die gevallen kunt u terecht bij de Raad van Beheer Fokkerondersteuning. 

 

Verschillende diensten 

De Raad van Beheer Fokkerondersteuning biedt verschillende diensten, voor elk wat wils! Zo bieden we handige 

checklists met eisen en regels waaraan u als fokker moet voldoen. Verder is er een Fokker Servicelijn, waarbij u 

teruggebeld wordt door een medewerker, een regionaalnetwerk van fokkers die elkaar ondersteunen (‘Fokkers 

helpen Fokkers’), een FokkersCafé in de regio waar u terechtkunt voor ko e en hondenpraat met ervaren 

fokkers, en servicegesprekken met onze buitendienstmedewerkers. Ook komt er een Informatiedag voor professionele 

fokkers op zaterdag 19 oktober aanstaande, waar u wordt bijgepraat over alles dat te maken heeft met 

professioneel en verantwoord fokken. 

Kijk voor meer informatie op 

www.houdenvanhonden.nl/fokkerondersteuning. 

 

OP WOENDAG  10 JULI IS ER EEN FOKKERSCAFE BIJ DE KC DELFT e.o. 

NATUURLIJK HOUDEN  WE JE OP DE HOOGTE HIERVAN! 

AANMELDING: 

https://www.houdenvanhonden.nl/fokken-met-je-hond/fokker-

ondersteuning/fokkerscafe/aanmelden-fokkerscafe/ 

https://www.houdenvanhonden.nl/fokken-met-je-hond/fokker-ondersteuning/
https://www.houdenvanhonden.nl/fokken-met-je-hond/fokker-ondersteuning/fokkerscafe/aanmelden-fokkerscafe/
https://www.houdenvanhonden.nl/fokken-met-je-hond/fokker-ondersteuning/fokkerscafe/aanmelden-fokkerscafe/


https://www.dogs4joy.nl/


 

JUBLIEUM CLUBMATCH KC DELFT e.o  19 mei 2019 

 

Wat een feest! KC- Delft bestaat 100 jaar en op 19 mei 2019 hebben wij dat gevierd met een jubileum 

clubmatch. 

Bijna 100 inschrijvingen hadden we op de sluitingsdatum 5 mei 2019, het maakte het er echt niet minder 

feestelijk om. 

De voorbereidingen waren indrukwekkend en kostte het team vele uurtjes om alles in goede banen te 

leiden, wat een werk wat een werk! Complimenten aan het hele team van vrijwilligers en bestuur. 

Dan komt de dag daar, de 19de mei 2019, iedereen al vroeg op de club om de laatste voorbereidingen te 

treffen, het ontvangen van de exposanten en keurmeesters, het uitdelen van de inschrijfnummers en als 

het dan 10 uur is wordt er het Wilhelmus gedraaid. 

Na het volkslied beginnen de keuringen. 

Iedereen heeft zijn of haar hond(je) op zijn mooist gemaakt en hoopt op een mooi keurrapport, of mis-

schien wel nog beter een plaatsing en misschien wel beste van zijn groep of best in show. 

Nadat alle keuringen achter de rug waren werd eerst de juniorhandling gedaan, juniorhandling!! Wat is 

dat dan? Dat zijn kinderen tot maximaal 18 jaar oud die in hun groep een hond handlen en proberen deze 

op een zo mooi mogelijke manier te showen. 

Nadat de juniors geweest waren werd de beste veteraan van de dag gekozen uit alle beste veteranen van 

het ras. 

Hierna volgden de groepen en de beste van de groepen mochten in de laatste ronde van de show hun 

best doen voor BIS (best in show). 

Deze werd uiteindelijk gewonnen door G. Huikeshoven met Get Me, een Grand Basset Griffon vendèen. 

Wat een fantastische dag was het geworden en wat ben ik!, wij!, instructeurs van de ringtraining bij KC- 

Delft trots op een geslaagde dag. 

Ons motto is altijd, iedereen gaat met zijn 

eigen kampioen naar huis terug. 

Groetjes, 

 

Erwin Colla 

 

 

 

   Meer foto’s vind je via deze link: https://kc-delft.smugmug.com/2019 

https://kc-delft.smugmug.com/2019


 

Keurmeesters vlnr: 

Pauline van der Lans  -  Zaalberg 

Jan de Gids 

Nely de Bleyi - Pors 

Engelse Cocker Spaniel, Sierra Blanca’s Blue Suede Shoes van A. v. Steenbergen & L. v. Steenbergen. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dwergdashond, langhaar, Yentle von Damsmühle van Anja Niesing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Petit Basset griffon vendéen, Champagne van Tum-Tum’s Vriendjes van Gwen Huikeshoven & Shellie Marshall 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Grand Basset griffon vendéen, Forget Me Not van Tum-Tum’s Vriendjes van Gwen Huikeshoven 



Uitslagen Jubileum Clubmatch 19 mei 2019 
 
Junior Handling 6 t/m 11 jaar 
1e  Soleile Huikeshoven, 8 jaar, met een Grand Basset griffon vendéen 
2e Karlijn Rietveld, 6 jaar, met een Dashond, ruwhaar 
3e Jayden Ringeling, 7 jaar, met een Dwergschnauzer, zwart-zilver 
4e Celeste Schuling, 10 jaar, met een Hollandse Herdershond, korthaar’ 
5e Per Lommel, 10 jaar, met een Australian Cattle Dog 
 
Junior Handling 12 t/m 17 jaar 
1e Denise Haring, 17 jaar, met een Shetland Sheepdog 
 
Koppelklas 
1e Dashonden, ruwhaar van S. v. Dijk 
 
Jongste Puppyklas 
1e Dwergdashond, langhaar, Yentle von Damsmühle van Anja Niesing 
2e Cairn Terrier, Quoymeasson’s Ailsa Pink van Marijke de Vries & Yvo Veenis 
3e Berner Sennenhond, Mable Elenora v.h. Opperstok van A. Kortleve 
 
Puppyklas 
1e Petit Basset griffon vendéen, Champagne van Tum-Tum’s Vriendjes van Gwen Huikeshoven & 

Shellie Marshall 
2e Bouvier des Flandres, Tinus Tinka v.d. Boevenkop van A.J.J. den Hoedt 
3e Manchester Terrier, Velvet Looks Divine Love You Double van A.W. v. Dongen 
 
Veteranenklas 
1e Engelse Cocker Spaniel, Sierra Blanca’s Blue Suede Shoes van A. v. Steenbergen & 

L. v. Steenbergen. 
2e Cairn Terrier, Splinterhill’s Dutch Gold van Marijke de Vries 
3e Labrador Retriever, A Sense of Pleasure’s Jim Beam van Jaap Roelands & Simon Roelands 
 
Rasgroep 1 
1e Shetland Sheepdog, Marsula Mikado by Tooralie van Marcella Koenen & Sue Waler 
2e Hollandse Herdershond, korthaar, Casa d’Agostini Lotus Elise van D. de Vette 
3e Australian Cattle Dog, Harmonia vom Teufelsjoch van Monique Sporck 
 
Rasgroep 2 
1e Dwergschnauzer, zwart, Hauke Fleur van de Tulpashoeve van L.R. de Wit-v.d. Oever 
2e Dwergschnauzer, zwart-zilver, Bagheera-Jip v.d. Blessewichof van H.C. Calkhoven 
3e Berner Sennenhond, Barbara Elegance v.h. Opperstok van A. Kortleve 
 
Rasgroep 3 
1e Manchester Terrier, Eaglespur United Star van S. Krijgsveld-Koster 
2e Irish Soft Coated Wheaten Terrier, Jistal’s Pride Fayme van Loes Borst-Borreman 
3e Cairn Terrier, Pepper van Marijke de Vries 
 
Rasgroep 4 
1e Dashond, ruwhaar, Teuntje v.h. Ruwielse Land 
2e Dwergdashond, kothaar, Jack v.d. Westlandse Teckel Bende van Anja Niesing 



 

 

Grand Basset griffon vendéen, Forget Me Not van Tum-Tum’s Vriendjes van Gwen Huikeshoven  

Rasgroep 5 
1e Shikoku, Sayuri Loki Go Kasatori Sou van Samantha de Blij 
 
Rasgroep 6 
1e Grand Basset griffon vendéen, Forget Me Not van Tum-Tum’s Vriendjes van Gwen Huikeshoven 
2e Petit Basset griffon vendéen, Banana Crunch van Tum-Tum’s Vriendjes van Gwen Huikeshoven  

& Shellie Marshall 
 
Rasgroep 7 
1e Slovenský Hrubosrstý Stavac, Presenting Sara van ‘t Weimeland van G.J. Hagen 
2e Engelse Setter, Vanquish Preston van J.L. Poelmans 
 
Rasgroep 8 
1e Engelse Cocker Spaniel, Sierra Blanca’s Easy Going van A. van Steenbergen & L. Loeve 
2e Nova Scotia Duck Tolling Retriever, Halley van Mariska Verboon 
3e Labrador Retriever, A Sense of Pleasure’s Jim Bean van Jaap Roelands & Simon Roelands 
 
Rasgroep 9 
1e Grote Poedel, zwart-wit-bruin, Flynn Hot To Handle von Grossemeida van H.C.M. Beukers 
2e Lhasa Apso, Rainbow Ben Mazar-I-Sharif van C. Kerlen 
 
Rasgroep 10 
1e Saluki, Valenthino-Vahik v.’t Swartshof 
2e Whippet, Shiny Sensation’s Summer Is Here van W. Bergwerff 
 
Best In Show 
1e Grand Basset griffon vendéen, Forget Me Not van Tum-Tum’s Vriendjes van Gwen Huikeshoven 
2e Engelse Cocker Spaniel, Sierra Blanca’s Easy Going van A. van Steenbergen & L. Loeve 
3e Dwergschnauzer, zwart, Hauke Fleur van de Tulpashoeve van L.R. de Wit-v.d. Oever 
 



https://www.happydog.nl/


                     

 

 

De redactiecommissie, die nu uit twee bestuursleden bestaat, is hard op zoek naar         

redactieleden. Vind jij het leuk om te schrijven, interviewen en het web af te zoeken naar 

nieuws meld je dan aan bij redactie@kc-delft.nl 

Voor de vrijdagavond  en zaterdagochtend zijn wij op zoek naar vrijwilligers voor de       

bardiensten. Ook kunnen wij incidenteel hulp gebruiken bij evenementen voor de bar of 

keuken.  

Voor meer informatie, ook voor de vergoeding die daar tegenover staat kun je contact   

opnemen met Marco Haring. 

Email: penningmeester@kc-delft.nl 

mailto:redactie@kc-delft.nl
mailto:penningmeester@kc-delft.nl


 

De Raad van Beheer vindt het belangrijk dat zo veel 

mogelijk mensen meedoen aan onze Puppy-Enquête. 

Zo krijgen we immers een beter beeld van welkeza-

ken belangrijk zijn bij de aanschaf van een pup. Wie 

meedoet met de enquête, maakt daarom elke 

maand kans op verschillende prijzen. 

Onder alle invullers van de Raad van Beheer Puppy-

Enquete worden elke maand verschillende prijzen 

verloot. Ook meedoen met de Puppy-Enquete? Ga 

dan naar 

www.houdenvanhonden.nl/puppyenquete! 

https://www.houdenvanhonden.nl/puppyenquete


 

 

 

 

 



 



 

Lidmaatschap K.C. Delft e.o. vanaf 1 januari 2019 

Voor leden € 26,00 per jaar (na 1 juli € 13,00 voor een half jaar) 

Voor gezinsleden € 13,00 per jaar (na 1 juli € 6,50 voor een half 

jaar) 

Voor jeugdleden € 18,50 per jaar (na 1 juli € 9,25 voor een half 

jaar) 

Voor donateurs € 5,00 per jaar of een bedrag van minstens 

€ 50,00 ineens 

 

Einde lidmaatschap 

Het lidmaatschap eindigt door een schriftelijke opzegging (of mail) 

vóór 1 december van het lopend jaar aan de ledenadministratie. 

Heeft opzegging niet voor die datum plaats gevonden, dan is 

men verplicht – conform artikel 14.3 van de statuten – de 

contributie voor het volgende jaar te voldoen. 

 

Financiën 

ING: NL55 INGB 0000 7425 35 t.n.v. Kynologenclub Delft en 

omstreken, Delft en 

evenementen rekening NL27 INGB 0000 2560 99 

Inschrijfnummer Kamer van Koophandel Delft: V 40397488 



  

 

 

 

Erelid: de heer  J.Ph. de Jong 
(Joop) 

 

Info cursussen: 

Jolanda de Graaf 

Tel. 06-18957640 

cursus@kc-delft.nl 

 

Agility commissie: 

Voorzitter:    Bernard Medendorp 

Secretaris:     Annelies Medendorp 

Lid:      Erik Voges 

Lid:     Kim Eggenhuizen 

Afgevaardigde bestuur:  Marco Haring 

agility@kc-delft.nl 

 

Flyball commissie: 

Voorzitter:     Wim van der Sluis 

Secretaris:     Sabrina van Houten 

Lid:      Patries Briedé 

Lid:      Ellie Verbarendse 

Lid:     Christy Storm 

Afgevaardigde bestuur:   Mariska Haring 

flyballcommissie@kc-delft.nl 

 

 

Hooper commissie: 

Voorzitter:     Amanda van Pieterson 

Secretaris:     Joyce Wolters 

Lid        :    Aad Grootendorst 

Afgevaardigde bestuur:    Mariska Haring 

hoopers@kc-delft.nl 

mailto:cursus@kc-delft.nl
mailto:agility@kc-delft.nl
mailto:flyballcommissie@kc-delft.nl
mailto:hoopers@kc-delft.nl


 FCI Obedience commissie: 

Voorzitter :   Yvette Winkelman 

Secretaris :   Nicole Verschuren 

Lid  :   Silvia Colla 

Lid  :   Cora van Dijk 

Afgevaardigde bestuur:               Patries Briedé 

fciobedience@kc-delft.nl 

GG Commissie: 

Voorzitter:     Kerstin Ueckert 

Secretaris:     Jolande Posma 

Lid:      Mieke van Viegen 

Lid:      Susanna Pfeifer 

Afgevaardigde bestuur:   Ingrid Voskamp 

gg-commissie@kc-delft.nl 

 

Dogdance commissie: 

Voorzitter:      Sandra Hurkmans 

Secretaris:     Debbie Janszen 

Lid:      Melinda Moor - de Man 

Lid:      Cobi Scheffers 

Afgevaardigde bestuur:   Fred de Vos 

dd-commissie@kc-delft.nl 

 

Ringtraining: 

Pauline van der Lans 

Erwin Colla 

ringtraining@kc-delft.nl 

 

Redactie KC Delft: 

Henk Revier 

Mariska Haring 

redactie@kc-delft.nl 

 

 

mailto:fciobedience@kc-delft.nl
mailto:gg-commissie@kc-delft.nl
mailto:Dd-commissie@kc-delft.nl
mailto:Zoals%20jullie%20inmiddels%20zullen%20hebben%20gemerkt,%20is%20de%20schilder%20inmiddels%20druk%20bezig%20de%20kantine%20van%20een%20kleurtje%20te%20voorzien.%20Daarmee%20stopt%20het%20niet.%20Ook%20de%20trainingshal%20wordt%20onder%20ringtraining@kc-d
mailto:redactie@kc-delft.nl


Voorzitter: 

Mariska Haring 

Tel: 015 - 215 75 88 

Email: voorzitter@kc-delft.nl 

 

 

 

Penningmeester: 

Marco Haring 

Tel: 015 - 215 75 88 

Email: penningmeester@kc-delft.nl 

 

 

 

 

Secretaris:  (ledenadministratie) 

Henk Revier 

Tel: 06-50243930 

Email: clubsecretariaat@kc-delft.nl 

 

 

 

Commissaris Algemeen: 

Hans de Jong 

Email: webshop@kc-delft.nl 

 

Commissies: 

Flyball commissie 

Hooper commissie 

Redactie commissie 

 

 

 

Commissies: 

Agility commissie 

Bar, agenda en evenementen 

 

 

 

 

Commissie: 

Redactiecommissie 

Ledenadministratie 

 

 

 

 

 

Webshop 

mailto:voorzitter@kc-delft.nl
mailto:penningmeester@kc-delft.nl
mailto:clubsecretariaat@kc-delft.nl
mailto:webshop@kc-delft.nl


 

 

Commissaris technische zaken: 

Fred de Vos 

Tel: 070 – 393 21 72 

Email: fred.de.vos@kc-delft.nl 

 

 

 

Commissaris Algemeen: 

Ingrid Voskamp-Visser 

Tel: 079-3616122 

Email: ingrid.voskamp@kc-delft.nl 

 

 

 

 

Commissaris Algemeen: 

Patricia Briedé 

Tel:   

Email: patricia.briede@kc-delft.nl 

 

De KC Delft e.o. is aangesloten 

 

Commissie: 

Dogdance commissie 

 

 

 

 

 

Commissie: 

GG Commissie 

FCI Obedience commissie 

 

 

 

 

 

Commissie: 

FCI Obedience 

Sponsor contacten 

mailto:fred.de.vos@kc-delft.nl
mailto:ingrid.voskamp@kc-delft.nl
https://www.houdenvanhonden.nl/


Het bestuur en de redactie kunnen geen 

verantwoordelijkheid aanvaarden voor de inhoud van 

ingezonden kopij en voor geplaatste advertenties. De 

redactie past indien nodig, aangeleverde teksten 

taaltechnisch aan. 

© Copyright K.C. Delft e.o. 

Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen of 

vermenigvuldigd zonder schriftelijke toestemming van de 

redactie. 

 

Trainingslocatie en clubgebouw: 

Tanthofdreef 10 

2623 EX DELFT 

015-262 76 52 (alleen tijdens trainingsuren) 

Plezier voor baas en hond 

http://www.kc-delft.nl/

